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وبطرق تهريب بحرية غري مرشوعة عرب منفذ 
قنا بشبوة”.

وأضــاف: “اإلخــوان خيانة يف شــبوة 
وإرهاب يف عدن ينبغي عىل الرشكاء الدوليني 
واإلقليميــني يف مكافحــة اإلرهاب الوقوف 

بجدية أمام خطر هذه االزدواجية، وإدراك 
اإلرهــاب واجتثاثه  أن نجــاح مكافحة 
يتطلب وبدرجة رئيســية وعاجلة تحرير 
التي آخت بني  شبوة من مليشيا اإلخوان 
تلك العنــارص«. مؤكــدا أن »املالذ اآلمن 
الــذي وفرته جامعة اإلخــوان للعنارص 
اإلرهابية يف نطاق سيطرة مليشياتها لن 
الجنوب  عىل  ومخاطره  مهدداته  تقترص 

وحسب بل ســتطال املنطقة والعامل، ال سيام 
وأن هذا املالذ أصبح منطقة تجميع لإلرهابيني 

املطلوبني دوليا ومعسكرات إعداد وتجهيز«.
اإلرهايب  التفجري  إن  سياسيون  قال  فيام 
يعد األعنف منذ ســنوات يف العاصمة عدن، 
حيث كان يســتهدف أكرب قيادي يف السلطة 

املحلية بعدن. 
وقال الدكتور حســني لقــور: »اإلرهاب 
العنــرصي، مل نســمع أن قائدا أو مســؤوال 
إخوانيا أو حوثيا  - وزيرا أو محافظا - تعرض 
لعملة إرهابية انتحارية أو مفخخة. نسمع أنه 
يتم اصطيادهم بالدرونز األمريكية وفق قامئة 
اإلرهاب. أما ضحايا اإلرهاب يف مجملهم هم 
اغتالوا جعفر  الجنوبيون قادة، مســؤولون، 

سعد، حاولوا اغتيال عيدروس واليوم مللس«.

موقف االنتقايل
الجنويب  االنتقايل  املجلس  باسم  املتحدث 
عيل الكثريي ندد يف بيان رســمي بالجرمية 
اإلرهابيــة الجبانــة الســتهداف املحافــظ 
مللــس، والوزير الســقطري، مرجعا العملية 
اإلرهايب  اإلخوان  تنظيم  توفري  إىل  اإلرهابية 
مــالًذا آمًنا للجامعات تحــت مظلتها لخدمة 
مليشــيا الحويث املدعومة من إيران، لتسهيل 
استدعائها إىل املناطق املحررة، وعرقلة تنفيذ 

اتفاق الرياض.
وأشــار إىل تزامن الجرمية اإلرهابية، مع 
ملديريات  اإلخوانية  الرشعية  مليشــيا  تسليم 
والعبديــة يف مأرب إىل  بيحان يف شــبوة 
تآمري  مبخطط  اإلرهابية،  الحويث  مليشــيا 
مشرتك يســتهدف الجنوب والتحالف العريب، 

وأمن العاصمة عدن برضب املنجزات األمنية.
بدوره، قال اللواء أحمد ســعيد بن بريك - 
الوطنيــة للمجلس االنتقايل  الجمعية  رئيس 
الجنويب - يف بيان: »تواصاًل لنهجها اإلجرامي 
البشــعة ضد شــعبنا  املمنهــج يف حربها 
واستهداف القيادات الجنوبية الفاعلة، حاملة 
راية التحرير واالســتقالل وتحسني وتطوير 
املســتوى املعيــي والخدمي فقــد أقدمت 
عصابــة اإلرهاب واإلجــرام املارقة بتخطيط 
ومتويل من القوى املعادية لتطلعات شــعبنا 
العظيم، مبحاولة النيل من حياة األمني العام 
للمجلس االنتقايل الجنويب محافظ العاصمة 
عدن أحمد حامد مللس ونائب األمني العام وزير 
الزراعة والرثوة السمكية سامل السقطري من 
مفخخة،  بســيارة  موكبهام  استهداف  خالل 
ويعــد ذلك اســتهدافا آخر لتطلعات شــعب 
الجنوب يف الحرية واالســتقالل واتساقًا مع 
عدن  محافظ  إعاقة  ومحاولة  الخدمات  حرب 
وحكومة املناصفــة يف العمل لتحقيق حياة 
كرمية آمنة ومســتقرة لشعب الجنوب وعدن 

خاصة”.
وأكــد أن “الدماء الزكيــة التي أريقت يف 
الحــادث اإلجرامــي الخارج عــن كل القيم 
القيادة السياسية  الدينية واإلنسانية لن تثني 
والعسكرية والقوات املسلحة واألمن وال شعبنا 
البطل عــن متابعة النضال مــن أجل تحقيق 
كامل أهدافه وتأمني عدن والجنوب ومصالح 
شعبنا ومصالح العامل املرشوعة لدينا أكان من 
خالل تأمني املمرات املائية واملالحة الدولية أو 
املصالح األخرى وتصفية املنطقة من اإلرهاب 
»رضورة  مؤكدا:  ومســتقرة”.  آمنة  وجعلها 
تنفيذ كل النقاط واتخاذ التدابري الالزمة، التي 
أكدت عليها الهيئــة اإلدارية يف بيانها األخري 
بخصوص أحداث كريرت برضورة االســتمرار 
يف تصفية واســتئصال شــأفة اإلرهاب من 
العاصمة عــدن وإصــالح كل مكامن الخلل 

وتطوير األداء لألجهزة األمنية والعسكرية”.
فيام قال ممثل رئيــس املجلس االنتقايل 

البيض:  الخارجية, عمرو  الجنويب لشــؤون 
التي  العمليات  »العملية اإلرهابية سلسلة من 
طالت الجنــوب وقياداته منــذ قيام الوحدة 
اليمنية وحتى اليــوم, وهي محاولة إلخضاع 
املــرشوع الحضاري الذي يريــده الجنوبيني 
ألرضهم ومدينتهــم العزيزة عدن وبكل تأكيد 
أن مساعيهم ســتخيب وأن القوات الجنوبية 
أرض  من  ستنهيهم  الجنويب  واألمن  املسلحة 
الجنوب الطاهر«. مشريا أن “العمل اإلرهايب 
الســكينة بعدن قبل قدوم رئيس  أىت إلقالق 
حكومة املناصفــة إىل عدن واملبعوث الدويل 
وســتزداد هذه العمليات جنونــا كلام تقدم 
الجنوب واالنتقايل من تحقيق انتصاراته عىل 
املستوى السيايس والدويل وامليداين, ونهيب 
بكل القوى الوطنية بــرص الصفوف ملواجه 

هسترييا قوى الظالم«.
أما مستشــار الرئيس الزبيــدي الدكتور 
صدام عبدالله فأكد أن قوى الرش حاولت تدمري 
الجنوب عرب نــرش املناطقة وحرب الخدمات 
العاصمة عرب  األمــن يف  تقويض  ومحاولة 
خاليا نامئة, الفتًا إىل أن صمود الشــعب يف 
الجنوب أفشل هذه املؤامرة، مشريا إىل أن قوى 
الرش عمدت الســتخدام ورقة اإلرهاب لتنفيذ 
مخططاتها الخبيثة, ولكنها ستفشل بتكاتف 

وتعاون أبناء الجنوب وقواتهم املسلحة.
وأضــاف: »حاولــت قوى الــرش تدمري 
بدايتها  الســيناريوهات  بعدد مــن  الجنوب 
إشــعال النعرات املناطقية وفشلت، ثم حرب 
الخدمات وصمد الشــعب، ثم إيعاز لخالياها 
النامئــة لتقويض األمن يف عدن وفشــلت، 
وآخر أوراقها اإلرهاب الذي سيفشل بإذن الله 
ثم بقوة وصالبة قواتنا األمنية وتكاتف أبناء 

الجنوب”.

اإلرهــاب يســتهدف الجنــوب 
واالنتقايل

ويرى جنوبيون أن االســتهداف اإلرهايب 
وقواته  الجنــوب  قيادات  لــه  تتعرض  الذي 
العسكرية، لسبب وحيد وهو متسك االنتقايل 
املتمثل  اإلخوان  مبرشوعه ورفض مــرشوع 
بالســتة األقاليــم، لذلك ُيســتهدف الجنوب 

باإلرهاب، وبكل الوســائل من أجل إضعافه، 
التــي تحرض لها  وتســهيل مهمة اجتياحه 

األطراف والقوى الداعمة لإلرهاب.
اإلرهابية  العمليــات  سلســلة  وبــدأت 
منذ تنصيــب قيادات جنوبيــة، يف مناصب 
حكومية، كمحافظ عدن الشهيد جعفر محمد 
سعد واللواء عيدروس الزبيدي وأخريا املحافظ 

مللس.
والتأمينات  املدنيــة  الخدمة  وزير  ووجه 
عبدالنارص  الربوفيســور  املناصفة  بحكومة 
الوايل رســالة خاطــب فيها األشــقاء يف 
التحالف العريب واملجتمع الدويل، أكد فيها أن 

الجنوب غاضب ولن يرضخ.
وكشــف الوايل عن عراقيل اإلخوان أمام 
عودة الحكومــة إىل العاصمة، ومنها تفجري 
املطار أثناء وصول الحكومة يف يناير، وكانت 
بأمن  والعبث  للقضاء عليهــا  رغبة خبيثــة 
عدن وخلق توتــرات حتى غــادر جزء كبري 
من الحكومة مكرهًا غــري راٍض، كام أوقفوا 
بالعملة  وعبثــوا  األســعار  ورفعوا  املرتبات 

وضاربوا بها وأعدموا املشتقات النفطية.
وأضاف: “إن الحكومة نوت أن تســتقبل 
املبعوث األممي الجديد، ففجر اإلخوان أحداث 
كريرت، يف حرب شــوارع إجراميــة عبثية، 
وعقــدت أول اجتامع لها بعــد العودة الثانية 
يوم الســبت ففجــروا يف أحد أنبــل وزراء 
الحكومة وزير عدن الرجــل الخدوم والودود 
سامل الســقطري ومحافظ عدن رجل الدولة 

والحكمة واالتزان أحمد مللس”.
وقال إن »الحكومة تواجدت يف ســيئون 
واملكال ويف شــبوة ومل يحدث يشء، أما يف 
عدن فكل يشء مباح بــال حدود وال رحمة«. 
مؤكــدا أن موافقة االنتقــايل الجنويب عىل 
املشــاركة يف الحكومة عــن قناعة مراعني 
مصلحــة الجميع، لتوحيد القــوى املناهضة 
لالنقــالب الحويث ولبناء مؤسســات الدولة 
املدنيــة والعســكرية التــي تضمــن األمن 
واالستقرار يف الجنوب والتصدي للحويث يف 

الشامل.
وتابع: “نحن دعاة حق نرغب يف الحصول 
عىل حقنا ال عىل حســاب إخوتنا يف الشامل 

أو اإلقليم أو املساس مبصالح العامل«. مضيفا: 
“نحن يف أشــد حاالت الغضب أيها األشقاء، 
ونحن لن ندلس ومل نكذب عليكم منذ أول يوم 
قاتلنا وقاتلتم فيه معنا، وحررنا أرضنا بثمن 
باهظ، ولن نقبل أن ُنحتل مرة، وقبلنا أن تحل 
املفاوضات لتجنب سفك  قضيتنا فوق طاولة 
الدماء، فلامذا ال ُندعم؟ ألســنا رشكاء وأنتم 

حلفاء؟”.
بدوره، قال اللواء صالح الســيد مدير أمن 
محافظة لحج، وقائد ألوية الدعم واإلســناد: 
»ما حــدث ويحدث اســتمرار الســتهداف 
الجنــوب باإلرهاب إلدخالــه يف دوامة من 
العنف والفوىض ليســهل إعادة ااحتالله؛ ألن 
ذاتها  العملية هي  الواقفة خلف هذه  الجهات 
التي وقفت خلف العمليات السابقة وهي عىل 
صلة بأحزاب مينيــة  متطرفة ترعى اإلرهاب 
ومتول أنشطته«. مشريا إىل أن »معركتنا يف 
الجنوب مع اإلرهاب وأذرعه املختلفة مصريية 
وال ســبيل أمام شــعب الجنــوب وقيادته 
السياســية إال رص الصفوف وتوحيد الكلمة 
للتخلص من أدرانها واالنتصار إلرادة الجنوب 
الذي قدم قوافل من الشــهداء والجرحى لنيل 
والعيش حياة كرمية كـسائر شعوب  حريته 
هو  االغتيال  »محاولــة  أن  مؤكــدا  العامل«. 
التي تستهدف  اإلرهابية  للعمليات  اســتمرار 
الجنوب وقيادته باإلضافــة إىل االنتقام من 
إفشال مؤامرة كريرت األخرية ودفع الحكومة 

للمغادرة لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض«.

موقف الرشعية
أجــرى الرئيس املؤقــت عبدربه منصور 
مللس يف  باملحافــظ  هاتفيا  اتصــاال  هادي 

أعقاب الهجوم اإلرهايب.
وقال بيــان صحايف إن »هادي وقف عىل 
تداعيــات الحادثة من قبــل املحافظ، مهنئا 
الجميع عىل سالمتهم، ووجه يف الوقت ذاته 
كافة األجهزة الحكوميــة التنفيذية واألمنية 
والعسكرية باتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة 

باستتباب األمن واالستقرار”.
ميدانية  تحقيقات  بإجــراء  هادي  ووجه 
شــاملة للوقوف عــىل مالبســات العملية 

عنارصها  ومتابعــة  الغــادرة  اإلرهابيــة 
ومرتكبيها وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم 
الــرادع مبا اقرتفوه بحق الشــعب والوطن 
واستباحة الدماء وقتل األبرياء وزعزعة أمن 

واستقرار عدن واملناطق اآلمنة”.
الوزراء  رئيس  اســتمع  بدوره، 
املناصفــة معني عبدامللك  بحكومة 
اىل تقريــر أويل حول مالبســات 
العملية اإلرهابيــة التي تم تنفيذها 
بســيارة مفخخة، ومــا نجم عنها 
من خسائر برشية ومادية، موجها 
تحقيق  بإجــراء  املختصة  الجهات 
عاجل حول مالبســات هذه العملية 
اإلرهابيــة الجبانــة، وتعزيز اليقظة 
األمنية لتفويــت الفرصة عىل كل من 

يستهدف امن واستقرار عدن.
كام اطلع خالل اتصالني منفصلني 
بوزيــر الزراعة ومحافــظ عدن عىل 

حالتهام الصحية.
من  سياســيون  اســتغرب  فيام 
مغادرة معــني عبدامللك يف ذات اليوم 

الذي حدث فيه التفجري اإلرهايب.
وغادر معــني العاصمة عدن عىل 
رأس وفــد حكومــي إىل العاصمــة 

القاهرة، بعد الحادث بساعات.

إدانات
املنددة  الدولية  اإلدانــات  وتوالت 
بالجرميــة اإلرهابيــة يف العاصمة 
عدن وســط مطالبات بأهمية تنفيذ 
الرشعية  حاولت  الذي  الرياض  اتفاق 
املحافظ  باستهداف  عليه  االنقضاض 
مللــس والوزير الســقطري، وهو ما 
الضغوطات  مــن  مزيد  تحت  يضعها 
السيايس  بالحل  االلتزام  نحو  لدفعها 
والتخيل عــن أي محاوالتها لتصعيد 
محافظات  يف  العســكرية  العمليات 

الجنوب.
وقــال املبعوث األممــي الخاص 
هانس غروندبرغ: “أدين بشدة الهجوم 
ووزير  محافظ  عــدن  موكــب  عىل 
أن »هجامت كهذه  الزراعة«. مشــريا 
تزيد من انعدام الثقة وتقّوض الجهود الرامية 

إىل تحقيق االستقرار واألمن والسالم«.
وصدرت بيانات إدانة عن الجامعة العربية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومجلس التعاون 
الخليجي، والربملان العريب، ودول الســعودية 
وجيبويت  والبحرين  والكويت  واألردن  ومرص 
وفرسا وبريطانيا وأمريكا وغريها من املواقف 
الدبلوماســية التي عرّبت عن إدانة كاملة لهذا 

الهجوم اإلرهايب.
فيــام اعربت مؤسســة )هيومن رايتس 
فونديشــن( عــن إدانتها املطلقــة للتفجري 
اإلرهايب، مؤكدة أن تلك الجرائم تشكل انتهاًكا 
صارًخا للحق يف الحياة، محذرة من أن تصاعد 
هذه األعامل اإلرهابية يلحــق أرضاًرا فادحة 
باملنظومة الكلية لحقوق اإلنســان والحريات 

العامة.
وقد ُيشكل توحد العامل ضد اإلرهاب الذي 
تعيشــه العاصمة عدن، باكورة تحركات من 
نوع آخر، تصب جميعها يف خانة الدفع نحو 

تحقيق حالة من االستقرار يف املنطقة.
ويبدو أّن هناك قناعة ترّســخت بشــكل 
كامل، بأّن استقرار املنطقة لن يتحقق إال من 
خالل وضع حل للقضية الجنوبية، مبا يراعي 
دولته  استعادة  ينشــد  الذي  شعبها  تطلعات 

وفك االرتباط.
وبعثــت اإلدانات الدولية رســائل عديدة 
مفادهــا أن املجتمع الدويل يــدرك جيدًا أن 
الرشعية اإلخوانية هي من تســعى إلفشــال 
اتفاق الرياض وأنها من تورطت يف الحوادث 
اإلرهابية العديدة التــي طالت الجنوب خالل 
الفــرتة املاضية، وبرهنت أن هنــاك اهتاممًا 
دولًيــا باســتقرار األوضــاع يف محافظات 
الجنوب باعتبارها حائــط صد رئييس مينع 

تهديد األمن والسلم الدوليني.
وعربت اإلدانات التــي حملت تأكيدًا عىل 
رضورة تنفيــذ اتفاق الريــاض بأن مناورات 
الرشعيــة أضحت مفضوحــة وتحالفها مع 
مليشيا الحويث اإلرهابية الذي حاولت إخفاءه 
أمام  أصبــح معروفًا  املاضية  الفــرتة  طيلة 

املجتمع الدويل.[

تقريرتقرير

 العامل 
يدين 

ويعرب 
عن غ�ضبه 

�ضد 
الإرهاب

»األمناء« القسم السياسي:
 

يف مشهد مؤمل، برهن مدى حقد اإلرهاب 
الجنــوب وأبنائه، وخاصة عىل  الدفني عىل 
العاصمــة الجنوبية عدن، مــن خالل عودة 
مسلســل التفجريات اإلرهابية، يف محاولة 
بائسة إىل عودة عاصمة الجنوب األبدية عدن 
إىل مربع الفــوىض واإلرهاب بعد أن تغلبت 
عليه بفضل التضحيــات الكبرية التي قدمها 

أبناء الجنوب.
استهدف هجوم إرهايب غادر، ظهر أمس 
األول األحد، موكــب محافظ العاصمة  عدن، 
األمني العام لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب، األســتاذ أحمد حامد مللس، ووزير 
الزراعــة والــرثوة الســمكية يف حكومة 
املناصفة بني الجنوب والشــامل، مســاعد 
األمني العام لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب، اللواء ســامل عبدالله الســقطري، 

وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
الجدير ذكره، أن االســتهداف ُيعد الثالث 
الذي يســتهدف محافظي عدن، حيث اغتيل 
الشــهيد جعفر محمد ســعد يف ديســمرب 
2015م، وبعده اســتهدف اللــواء عيدروس 

الزبيدي أربع مرات. 
املاضيــني تعرضت عدن  العامني  وخالل 
بدءا  الغادرة  اإلرهابيــة  الحوادث  لجملة من 
باســتهداف معســكر الجالء يف أغسطس 
2019، مــرورا بتصعيــد املجاميع اإلرهابية 
الذي انتهــى بطردها مــن العاصمة قبل أن 
تلجــأ رشعية اإلخــوان لتحريــك خالياها 
أن تذهب  الفوىض قبل  إثارة  النامئة محاولة 
باتجاه تحريك أذرعها اإلرهابية لالشتباك مع 
األجهزة األمنية يف كريــرت قبل أيام ونهاية 
بالحادث اإلرهايب الغاشــم الذي اســتهدف 

موكب املحافظ مللس.

تفاصيل الحادثة
ويف تفاصيل الحادثة، كشف شهود عيان 
انفجار ســيارة مفخخة بجوار مدرسة  عن 
وروضة يف منطقة حجيف مبديرية التواهي 

يف العاصمة عدن.
وأوضحــوا أن االنفجار وقع قبل لحظات 

من موعد مغادرة األطفال والطلبة.

كيف نجا املحافظ مللس؟
عليها  حصلت  خاصة  معلومات  وبحسب 
»األمناء«، فقد أكــدت أن نجاة املحافظ مللس 
كانت بقدرة إلهية، مشريُة إىل أنه »عندما كان 
مللس يف حفل بفندق كورال يف خور مكرس، 
وعند انتهاء الحفــل كان من املقرر أن يصعد 
التي  الســوداء  الســيارة املصفحة  املحافظ 
اســتهدفها االنفجار، وهي السيارة الخاصة 
اللحظــة األخرية صعد  باملحافظ، ولكن يف 
مللس السيارة البيضاء )صالون(، والتي كانت 

األقرب من حيث تواجده«.

من أين أتت السيارة املفخخة؟
وبحســب معلومــات خاصــة حصلت 
عليها »األمناء«، فإن الســيارة املفخخة التي 
لوحة  تحمل  مللس  املحافظ  موكب  استهدفت 
)مؤقت لحج(، وهي تتبع شــخصا من عدن، 

آتية من مكان قريب من موقع التفجري.

ضحايا التفجري
الجرمية  يف  الشــهداء  عــدد  ووصــل 
6 أشــخاص، فيام وصل عدد  إىل  اإلرهابية 

املصابني إىل 7 ضحايا.
واستشهد يف التفجري أربعة من مرافقني 
قائد حراســته صدام  مللس، هــم:  املحافظ 
الخليفي، ومرافقه الشــخيص أسامة سامل 
حامد مللس، والســكرتري الصحفي للمحافظ 
أحمد أبو صالــح، واملصور طارق مصطفى، 
إىل جانب استشهاد املرافق الشخيص للقائد 
أبو ســام قائد مكافحة اإلرهــاب م/لحج، 
والبطــل أمني نــارص ثابت اليهــري متأثرا 
بإصابته، وكذا مواطن مسّن كان موجودا يف 

موقع االنفجار.
وشــيع مســاء األحد جثامن أول شهيد 
الصحفي  املصور  الشهيد  اإلرهابية،  بالعملية 
طارق مصطفى عقب الصالة عىل روحه يف 
مســجد أبان ووري جثامنه الطاهر مبقربة 

القطيع، بحضور قيادات من االنتقايل.

والســقطري  مللس  قــال  ماذا 
بعد الحادثة؟

املحافظ  وصف  نجاته،  من  ساعات  وبعد 
مللس جرمية استهدافه بأنها جرمية إرهابية.

وأكد يف ترصيحــات إعالمية أنها عملية 
عىل  مشــددا  الجنوب،  أعــداء  من  متوقعة 
أن العاصمة عدن ســتظل قويــة أبية عىل 

مخططات اإلرهاب.
بدوره رصح اللواء سامل عبدالله السقطري 
وزير الزراعــة بعد الحادثة بالقول: »اإلرهاب 
ليس بجديد وما حدث عملية إرهابية متكررة 
تستهدف الوطن بشــكل عام وهذه املجاميع 

ليس لديها صديق إمنا هي عدوة الجميع«.
توخي  األمنية  األجهــزة  “عــىل  وتابع: 
الحذر, ولن يرتاح ألعداء الوطن بال إال بإقالق 
التحدي  العامة واملجتمع, وسنقابل  السكينة 

بالتحدي وسنكون لهم باملرصاد«.

جهات متورطة
وكشفت مصادر ميدانية عن جلب السلطة 
اإلخوانية يف محافظة شبوة، عنارص إرهابية 

عرب ميناء قنا، إلثارة القالقل يف الجنوب.
اإلخوانية  الرشعية  قيادات يف  أن  وأكدت 
العاصمــة عدن  أمــن  تعمل عــىل زعزعة 
ومحافظات الجنوب إلشاعة الفوىض وتهديد 

جهود تطبيع الحياة.
وكشــفت عن مخطط إخــواين إرهايب 
الستهداف قيادات املجلس االنتقايل الجنويب 

سواء املدنية منها أو العسكرية.
بدوره، كشف نائب رئيس الدائرة اإلعالمية 
يف املجلس االنتقايل الجنويب منصور صالح 

الجهة التي تقف خلف الحادثة اإلرهابية التي 
استهدفت املحافظ مللس والوزير السقطري.

وقال صالح يف حديثه لوكالة ســبوتنيك 
استهدف  الذي  اإلرهايب  »التفجري  الروسية: 
محافظ عــدن ووزير الزراعــة تقف خلفه 
عدة جهات يجمعها هدف واحد، من بني تلك 
الجهات تنظيم القاعدة )املحظور يف روسيا( 

واإلخوان«.
وأضاف: »ما حدث هو استمرار الستهداف 
الجنــوب باإلرهاب إلدخالــه يف دوامة من 
احتالله،  إعــادة  ليســهل  والفوىض  العنف 
ألن الجهات الواقفــة خلف هذه العملية هي 
ذاتها التي وقفت خلف العمليات الســابقة، 
وهي عىل صلة بأحزاب مينية متطرفة ترعى 
اإلرهاب ومتول أنشطته« - يف إشارة منه إىل 

حزب اإلصالح )إخوان اليمن(.
وتابع: »اســتهداف محافــظ عدن يأيت 
بعد أن اتخــذ جملة من اإلجراءات التي أثارت 
حفيظة القوى اليمنية الساعية للسيطرة عىل 
عدن، لذا أصبح موضع استهداف«. مؤكدا أن 
العملية تهدف أيضــا إىل إظهار عدن مدينة 
غري آمنة ودفع الحكومة للمغادرة، وهو ذات 
الهدف الذي ألجله تم تفجري األوضاع بكريرت 
منذ أيام قليلة مضت، وكــذا للرد عىل زيارة 

مبعوث األمني العــام لألمم املتحدة إىل عدن 
ولقائه بقيادة املجلس االنتقايل الجنويب.

وحول ما إذا كانت تلــك العملية ردا عىل 
نبذ  الحكومة بــرضورة  ترصيحات رئيــس 
اتفاق  إىل  والعــودة  الصف  وتوحيد  الخالف 
الرياض قال صالح: “إن محاولة االغتيال هي 
اســتمرار للعمليات اإلرهابية التي تستهدف 
الجنــوب وقيادتــه، وهــذا الهدف يســبق 
ترصيحات رئيس الحكومة، ويف كل األحوال 
العملية ترضب أكرث من عصفور بحجر واحد، 
منها: إظهار عدن غــري آمنة، الرد عىل زيارة 
مبعوث األمني العــام إىل عدن ولقاء قيادات 
االنتقــايل، عالوة عىل االنتقام من إفشــال 
مؤامــرة كريــرت األخرية، ودفــع الحكومة 

للمغادرة لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض«.
وتســتهدف عنارص إرهابية مدفوعة من 
تنظيم اإلخــوان اإلرهايب أمن العاصمة عدن 
واســتقرارها، لرتويج صــورة مغلوطة عن 

واقع املدينة.
وتســتهدف قيادات نافــذة يف الرشعية 
العاصمة عدن، إلعاقة جهود  أمن  اإلخوانية، 
تنميتها، وزعزعة اســتقرارها، ورفع الحرج 
عــن وزراء الحكومة الرافضــني للعودة إىل 

املدينة ملامرسة مهامهم.

عالقة اإلخوان يف شبوة بالتفجري
يف إطار الخيانات التي ترتكبها مليشــيا 
العاصمة عدن  اإلخوان والرشعية تفاجــأت 
بتفجري إرهايب خطري استهدف املحافظ عدن 
ووزير الرثوة  السمكية وكالهام قياديان يف 

املجلس االنتقايل الجنويب.
املعلومات كشــفت عن وقــوف جهات 
إرهابيــة مرتبطــة بتنظيم اإلخــوان خلف 
هــذا التفجري اإلرهــايب الجبــان، وهو ما 
الجارية  واألوضاع  التفجــري  حقيقة  تؤكده 
والتهديــدات التــي تطلقها هــذه الجامعة 
اإلرهابية، وخاصــة جامعة اإلخوان - حزب 

اإلصالح - املتواجدة يف محافظة شبوة.
محللون عسكريون أكدوا أن التفجري يأيت 
بعد فشــل املخطط الذي كانت تنفذه جامعة 
اإلخوان باالشرتاك مع مليشيا الحويث إلثارة 
الفــوىض بعدن وخاصة بعــد أحداث كريرت 
التي جــاءت قبل تطورات سياســية مهمة 
أبرزها زيارة رسمية للمبعوث األممي الجديد 
لعدن وزيارة مقر املجلس االنتقايل الجنويب 
كأول مبعوث لألمم املتحدة يزور مقر الرئاسة 

الجنوبية التابع للمجلس االنتقايل.
وقبل مدة أكدت معلومات اســتخباراتية 
أن جامعة اإلخــوان  - حزب اإلصالح اليمني 
والتحالف  اليمنية  الرشعية  عىل  املحســوب 
العريب - قد دفعــوا بعنارص إرهابية متدربة 
كانــت يف شــبوة ووادي حرضمــوت إىل 
العاصمة عدن، لتنفيذ أعــامل إرهابية، وقد 
املعلومات يف حســابات عديدة  نرشت هذه 

مبواقع إخبارية.
وأكد متحدث القوات املســلحة الجنوبية، 
قامت  أشــهر  »قبل  النقيب:  محمــد  املقدم 
إرهابية  باســتقدام عنارص  إخوانية  قيادات 
عرب ميناء قنا بشــبوة بهــدف زعزعة أمن 
واســتقرار العاصمة ومحافظــات الجنوب 
واستهداف قيادات املجلس االنتقايل الجنويب 

املدنية والعسكرية«.
وقــال النقيب إنه “وقبل أكرث من شــهر 
وحســب املعلومــات املتوفرة لدينــا، أدارت 
قيادات مينيــة بارزة من جامعــة اإلخوان 
عملية استقدام عنارص إرهابية مالحقة دوليا 

حماولـــــــــــة اغتيــــــــــــــال عـــــــــدن
كيف جنا املحافظ ملل�س من التفجري؟

من اأين اأتت ال�ضيارة املفخخة؟
»الأمناء« ت�صرد تفا�صيل انفجار 

التواهي واجلهات املتورطة

ملاذا ي�ضتهدف الإرهاب اجلنوب والنتقايل؟

ماذا قال ملل�س وال�ضقطري بعد احلادثة ب�ضاعات؟
ما عالقة الإخوان ب�ضبوة يف التفجري الإرهابي؟


